
Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt 

Nationaal Secretariaat 
 

Minervastraat 8, 1930 Zaventem • T. 02 660 59 11 • F. 02 660 50 97 • info@vsoa-pol.be • www.vsoa-pol.be 

Zaventem, 25 november 2015. 
 

Syndicale mededeling 
 

Eindeloopbaanregime voor de leden van 
het operationeel kader van de 

geïntegreerde politie 
 
 
Op 25 november 2015 werd het Koninklijk Besluit inzake het 
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de 
geïntegreerde politie in het Staatsblad gepubliceerd. 
 
Het is echter onmogelijk om een antwoord op maat te geven i.v.m. de loopbaan 
van ieder politieambtenaar: elkeen zijn of haar situatie is verschillend. 
 
Het KB voorziet vooreerst een statutaire mogelijkheid om op de leeftijd van 58 
jaar een aangepaste betrekking aan te vragen. Deze aanvraag dient te 
gebeuren via een nationale herplaatsingsprocedure met lokale commissies. Een 
databank met aangepaste betrekkingen waartoe de overheid zich heeft 
geëngageerd is momenteel nog steeds niet operationeel. 
 
Een tweede luik voorziet in een stelsel van non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering (NAVAP). De personeelsleden van het operationeel kader die 
een preferentiële pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoten vóór 10 juli 
2014 komen hiervoor in aanmerking. Aan dit dispositief zijn drie voorwaarden 
verbonden : 

 de voormelde preferentiële pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar 
bereiken of ten minste 33,5 jaren dienstanciënniteit in de openbare 
sector tellen; 

 bij de aanvang van de non-activiteit, ten minste twintig aanneembare 
dienstjaren in de openbare sector tellen voor de opening van het recht 
op pensioen, met uitsluiting van de bonificaties voor studies en van 
andere periodes die voor de vaststelling van de wedde in aanmerking 
worden genomen; 

 op het einde van de non-activiteit, die een maximale duur van vier jaar 
heeft, voldoen aan de voorwaarden om aanspraak te maken op 
vervroegd pensioen, vermeld in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 
houdende maatregelen tot harmonisering van de pensioenregelingen. 

 
Tijdens de periode van NAVAP ontvangt men een wachtgeld: 74 % bij 
een volle loopbaan maar vervolgens degressief naar gelang het aantal 
gewerkte jaren. Een uitzondering is voorzien voor de officieren die vóór 
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10 juli 2014 een preferentiële pensioenleeftijd van 58 jaar hadden, zij moeten 
ten minste 60 jaar zijn om te kunnen genieten van de NAVAP. 
 
Deze regeling staat uiteraard los van het artikel 88/1 waarbij diegenen die hun 
pensioen hadden kunnen aanvragen voor het arrest alsnog in de oude 
voorwaarden kunnen vertrekken. 
 
De non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) is helaas geen “en 
regime” regeling. In het verslag aan de Koning staat vermeld dat de 
uittrederegeling stand houdt tot eind 2019 en nadien jaar na jaar verlengd kan 
worden, tot het ogenblik dat er een eigen uittrederegeling zal gelden voor alle 
regelingen van vervroegde uittreding in de federale openbare sector, conform 
het Regeerakkoord en nadat besprekingen werden gevoerd in het Nationaal 
Pensioencomité over de zware beroepen.  
Wij herinneren jullie eveneens aan het interview in de maand april met de 
minister van Binnenlandse Zaken in de Zevende Dag. 
De minister heeft het over een tijdelijke maatregel, die bovendien binnen twee 
jaar op 59 wordt gebracht: “tegen dan zal een zicht zijn op de globale 
pensioenhervorming en zal iedereen weten waarin ze in het definitief stelsel 
terecht komen”. 
Een andere quote voorspelt nog minder goed nieuws: “het zal aan 59 zijn, maar 
iets in mij zegt dat het in de globale hervorming verder zal opgetrokken worden”. 
 
Voor meer informatie over de aangepaste betrekking en het stelsel van non-
activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) verwijzen wij naar 
Infonieuws nummer 2352 van 25 november 2015 en de publicatie van het 
Koninklijk Besluit in het Staatsblad. 
 
Op de website van het sociaal secretariaat (www.ssgpi.be – uw wedde – 
simulatie wachtgeld) kan u terecht voor een individuele berekening van het 
wachtgeld tijdens de periode van NAVAP.  
 
Heeft u specifieke vragen over het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering (NAVAP) of uw pensioen, stuur dan gerust een mail naar 
pensioen@vsoa-pol.be. 
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